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Hantering av text 

I denna studie kommer japanska, kinesiska och koreanska ord att skrivas kursivt. Långa vokaler i 

japanska kommer att skrivas med makron ō/ū. Japanska, kinesiska och koreanska namn skrivs 

enligt japanskt, kinesiskt och koreanskt vis med efternamn först och förnamn sist. Vad gäller 

transkriberingssystem använder sig studien av, Hepburn-systemet för japanska, McCune-

Reischauer-systemet för koreanska, och Pinyin-systemet i Taiwan för kinesiska. Detta skiljer sig 

något från det system som används i Folkrepubliken Kina (hädanefter benämnt Kina). För termer 

som är av kinesiskt ursprung kommer traditionell kinesisk skrift, även känt som zhèng tǐ zì i 

Taiwan att användas bredvid de svenska beteckningarna. Detta kommer specifikt att användas 

för de sex kategorierna av den kinesiska skriften. Alla översättningar från kinesiska, japanska, 

engelska och koreanska till svenska är gjorda av författaren. Vid termer som förekommer i både 

det japanska och kinesiska språket kommer först det japanska uttalet att anges följt av det 

kinesiska. Ingen fokus har lagts på ordklasser i översättandet av de ord som förekommer i 

studien. 

 

1 Inledning 
Ord som shakai 社会 (samhälle), keizai 経済 (ekonomi), och seiji 政治 (politik) är alla ord med ett 

ursprung i klassisk kinesiska som skapades i Japan. Dessa kallas även för wasei kango på 

japanska och är ett resultat av att man i Japan under Edo och Meiji-perioderna (1603-1912) tog 

in stora mängder nya koncept från väst som sedan översattes med kinesiska tecken. Wasei kango 

kom sedan att utgöra en del av koreanskan, kinesiskan och vietnamesiskan. I dag är de kinesiska 

tecknen avskaffade i Vietnam och något sällsynta i Korea medan man i Japan, Taiwan, Hong 

Kong, och Kina ännu använder tecknen regelbundet. Det bör även tilläggas att det trots denna 

gemenskap mellan länderna finns ord som inte längre delar samma betydelse av ordet som det en 

gång gjort. Orden jōbu 丈夫 (stadig), benkyō 勉強 (studier), och ningen 人間 (människa) är några 

exempel på ord som används annorlunda beroende på vilket språk det förekommer i.  

1.1 Terminologi 
Genom denna uppsats gång kommer kinesiska tecken ”kanji” att betecknas som ”kinesiska 

tecken”. Beteckningen ”kanji” undviks i studien för att inte skapa förvirring hos läsaren om vilka 



kinesiska tecken det talas om då det även har skapats exklusiva kinesiska tecken för språken i 

Kina, Japan, Korea och Vietnam. Kun-yomi samt on-yomi kommer att betecknas med ”inhemska 

läsningar”, respektive ”sino-japanska läsningar”. Kun-yomi är inhemska ”japanska läsningar” 

medan de sino-japanska läsningarna är läsningar baserade på kinesiska språk talade i det äldre 

Kina. Som ett exempel på detta har vi tecknet hund (犬) som har den inhemska ”japanska 

läsningen” inu, medan den sino-japanska är ken. De så kallade sú zì/zokuji är en slags variant av 

ett tecken vars form blivit förvanskad och tillåts brukas inom personliga anteckningar, recept på 

medicin och dylikt.1 Dessa benämns hädanefter som ”populära tecken” alternativt ”populär 

form”. Dié yùn/jōin är ord där den slutande stavningen/uttalet av de kinesiska tecknen stämmer 

överens.2 Några exempel på detta är orden aimai 曖昧 (vag), akuseku 齷齪 (ihärdig) och konton 混

沌 (kaos).3 I Ateji används de kinesiska tecknen antingen för dess sino-japanska alternativt 

inhemska ljudvärde eller enbart för dess betydelse.4 Wasei kango anges hädanefter för de sino-

japanska ord som blivit skapade i Japan. 

 

I Japan finns det något som kallas för ”nya och gamla tecken”. De nya tecknen är tecken som 

blivit förenklade alternativt blivit ersatta av en populär form medan de ”gamla tecknen” är tecken 

som bevarat sin ursprungliga form. JIS-tecknen (Japanese Industrial Standard) når upp till 10 400 

tecken och är vad som är satt som standard för de kinesiska tecknen man kan skriva på en dator 

med hjälp av de olika program som finns. Bland dessa tecken finns det tecken som går under 

beteckningen ”spök-tecken” det vill säga, tecken som går att visas och skrivas på en dator men 

som i vissa fall inte har något användningsområde.5  

 

En radikal, bushu/bù shǒu är något som utgör en del av varje tecken och används för att 

kategorisera dem i lexikon för att sedan enkelt kunna slå upp det tecken man önskar att 

undersöka. Signifikum är den betydelsebärande delen av tecknet och finns i de flesta tecknen 

förutom i de som klassas som avbildningar. Filologen XǔShèn var först med användandet av 

radikaler i sitt verk från Senare Han-dynastin (25-220) Shuō wén jiě zì. Detta system skiljer sig 

                                                
1 Satō, Kiyoji m.fl., Kanji hyakka dai jiten. Tokyo: Meiji shoin, 1996, s. 27 
2 Satō, Kiyoji, Nihon no kango: Sono genryū to hensen. Tokyo: Kadokawa shoten, 1979, s. 96 
3 Satō, Kiyoji m.fl., s. 96 
4 Ibid, s. 27 
5 Yūrei moji 幽霊文字 på japanska. 



från de radikalsystem som moderna sino-japanska lexikon använder sig av då XǔShèn använde 

sig av 540 stycken medan många av de moderna sino-japanska lexikonen har tagit efter det 

system som användes i det kinesiska lexikonet från Qing-dynastin (1644-1911) Kāngxī-lexikonet 

som använder sig av 214 radikaler. Dessa radikaler må vara kända som Kāngxī-radikalerna, dock 

började inte dessa radikaler att användas i Kāngxī-lexikonet utan i ett annat vid namn Zì huì. 

1.2 Skrift i Japan 
Kinesiska tecken 

De kinesiska tecknen har en historia på ca 3 000 år och är logogram som består av tre element, 

nämligen form, betydelse samt uttal. Dessa logogram brukar ofta delas in i sex olika kategorier: 

avbildnings-tecken (象形), indikations-tecken (指事), lånetecken (假借), semantiskt överförda 

tecken (轉注), kombinerade komponentstecken (會意), samt fonogramtecknen (形聲/諧聲).6 Dessa 

går även under beteckningen riku sho/liù shū dock finns det forskare i Kina som anser att 

tecknen bör kategoriseras till tre istället för de traditionella sex som kom till under Han-dynastin. 

Förutom dessa sex är även radikalerna något som kom till under Han-dynastin och är i dag något 

som ofta sammanblandas med tecknens signifikum. För att vidare förklara detta tar vi en titt på 

tecknen 無 och焉 som båda två klassas som avbildningstecken där 無 föreställer en man som 

dansar med oxsvansar, alternativt fjädrar, i var hand medan 焉 ska ha varit en avbildning av en 

kråka med vit hals.7 Vad dessa tecken har gemensamt är att de har radikalen ”eld” (灬). Dock 

fungerar inte ”eld” i dessa tecken som tecknens signifikum utan endast som dess radikal. Ett 

annat exempel där radikalen inte fungerar som tecknets signifikum är tecknet itaru 到る 

(anlända). Radikalen i detta tecken är högerdelen det vill säga kniv/svärd (刂). Denna del har 

inget med betydelsen ”anlända” att göra utan fungerar som tecknets fonetikum med det sino-

japanska uttalet tō. Att de kinesiska tecknen är Japans tidigaste form av skrift råder det ingen 

tvekan om. Trots det fanns det under Edo-perioden en del forskare som påstod att en skrift vid 

namn jindai moji ska ha varit Japans tidigaste form av skrift. Man vet i dag att detta endast var en 

produkt av att man anammat den koreanska skriften han'gŭl.8  

 

                                                
6 Yamada, Yoshio, Kokugo no naka ni okeru kango no kenkyū. Tokyo: Hōbun kan, 1958, ss. 60-64 
7 Lǐ, Pǔ och Zhèng, Míng, Gǔwénzì shìyào Shanghai: Shanghai zhonghua yinshuachang 2010 ss. 404,550 
8 Hashimoto, Shinkichi, Kokugogaku gairon. Tokyo: Iwanami shoten, 1946, ss. 106-107 



Enligt det historiska verket Nihon shoki var det de två männen, A Jik-ki och Wang In, båda från 

Paekche (namn på ett koreanskt kungarike) som bidrog till att den kinesiska skriften nådde 

Japan. A Jik-ki var den som kom först och hade redan börjat lära ut kinesiska klassiker till den 

dåvarande kejsaren i landet medan Wang In kom året senare och hade då med sig två kinesiska 

verk, nämligen Lún yǔ (Analekterna) samt läroboken Qiān zì wén [Tusen tecken klassikern].9 I 

det kinesiska historiska verket Suí shū [Boken om Sui-dynastin] anförs det att det inte fanns 

någon skrift i landet och att man endast band ihop rep som formade olika symboler och ristade in 

symboler på träd innan de kinesiska tecknen infördes i Japan efter att buddhistiska skrifter 

skrivna på kinesiska nått landet via Paekche.10 Det må ha varit männen från Paekche som bidrog 

till att man började lära sig läsa och skriva de kinesiska tecknen i Japan. Trots det finns det två 

andra teorier om hur den kinesiska skriften nådde Japan. Den första lyder att det var mynt man 

hade funnit vid utgrävningar i bl.a. Nagasaki-prefekturen med inskriptionen ”mynt”. Dessa mynt 

sägs ha nått Japan mellan det första och andra seklet (v.t.) medan den andra teorin lyder att det 

var ett guldsigill som man hade hittat i Fukuoka-prefekturen med inskriptionen ”till kungen av 

staten Nu i landet Wa”.11 Wa 倭 är en äldre benämning för Japan som användes i det äldre Kina 

och Korea. 

 

Manyōgana 

Manyōgana var ett skrivsystem där man enbart skrev med kinesiska tecken. Detta är det första 

skriftsystemet där man skrev på japanskt vis, det vill säga med japansk ordföljd. I manyōgana 

hade de kinesiska tecknen två olika användningsområden, varav ett var fonetiskt och ett 

betydelsebärande. Det fonetiska kallades för ongana medan det betydelsebärande kallades 

kungana.12 Ljudet ”a” kunde skrivas med antingen 阿 eller 安, och då användas fonetiskt medan 

吾, 足 är exempel där tecknen används för dess betydelser ”jag” och ”ben” med ”a” som uttal. Ett 

liknande system fanns i det äldre Korea känt som idu.  

 

Hiragana och katakana 

                                                
9 Yamada, s. 28 
10 Wáng Yúnwǔ, Bǎi nà běn èr shí sì shǐ:Vol 15 Suí shū. Taipei: Taiwan shang wu yin shu guan, 1967, s. 11983 
11 Seeley, Christopher, A history of writing in japan. Leiden: E.J brill, 1991, s. 9 
12 Ōshima, Shōji, Kanji denrai. Tokyo: Iwanami shin sho, 2006, s. 55 



I dagens Japan används det förutom de kinesiska tecknen två fonetiska system vid namn 

hiragana och katakana. Hiragana kom till i början av Heian-perioden (794-1185) och var ett 

resultat av att man hade börjat skriva manyōgana med den kursiva kalligrafiska stilen vid namn 

sōsho.13 Som några exempel på detta har vi de kinesiska tecknen, 美, 武 och 以 som kom att bli 

hiragana-tecknen, mi み, mu む och i い. Hiragana var även tidigare känt som onna de, eller 

onna moji  (kvinnlig skrift) då det endast var kvinnor som använde sig av denna skrift medan 

män höll sig till de kinesiska tecknen som även gick under beteckningen magana.14  Under 

Heian-perioden användes hiragana inom text för privat bruk som i poesi och dylikt medan de 

kinesiska tecknen användes inom majoriteten av officiella dokument.15 Katakana skapades också 

i början av Heian-perioden och är likt hiragana ett resultat av en förenkling av kinesisk skrift. 

Medan hiragana är ett resultat av en förenkling av sōgana, (manyōgana skrivet med sōsho) är 

katakana ett resultat av en exkludering av enstaka delar av de kinesiska tecknen. Från tecknen 多

och 江 togs 夕 bort från 多 medan氵 togs bort från江 och resulterade i katakana-tecknen ta タ 

och e エ. Katakana fungerade ursprungligen som ett hjälpmedel inom läsning av klassisk 

kinesiska där tecknen skrevs bredvid de kinesiska för att ange uttal och dess betydelse.16 

Katakana kom senare att användas tillsammans med de kinesiska tecknen på samma sätt som 

hiragana används i dag, det vill säga, blandat med kinesiska tecken. Dock används det numera 

huvudsakligen till benämning av utländska ord, namn, med mera.17 Benämningen kana sägs 

komma från kinesiskans jiǎ míng (假名) där 假 står för låna medan 名, alternativt 字 (som det 

skrevs med förr) står för skrift/tecken.18 

1.3 Syfte och frågeställning 
Klassisk kinesiska är ett skriftspråk som haft stor inverkan på både det japanska och det 

kinesiska språket.19 En skillnad mellan detta skriftspråk och modern kinesiska är att majoriteten 

av orden skrevs med enstaka tecken medan de i modern kinesiska skrivs med två eller fler 

                                                
13 Hashimoto, s. 124 
14 Sasahara, Hiroyuki, Kanji no rekishi: furukte atarashii moji no hanashi. Tokyo: Chikuma purima shin sho, 2014, 
s. 111 
15 Tsukishima, Hiroshi, Nihongo no sekai 5: kana. Tokyo: Chūō Kōronsha, 1981, s. 94 
16 Hashimoto, s. 125 
17 Sasahara, s. 117 
18 Kitahara, Yasuo m.fl., Nihon kokugo daijiten dai-5 kan Tokyo: Shōgakkan, 1973, s. 25 
19 Kanbun 漢文 på japanska och wén yán wén 文言文 på kinesiska.	



tecken. Många ord i det japanska språket som har sitt ursprung i klassisk kinesiska har numera 

kommit att få nya betydelser som antingen är närliggande den ursprungliga eller har gått ifrån 

den. Chen Liwei tar upp i Wasei kango no keisei to sono tenkai att en vanligt definition av wasei 

kango lyder att de sino-japanska ord vars betydelse förändrats är wasei kango.20 Ur ett inskränkt 

perspektiv definieras wasei kango som ord vars läsning ursprungligen var inhemskt men som 

senare kom att läsas på sino-japanskt vis.21 Orden ōhone 大根 (rädisa) som numera uttalas daikon 

samt debaru 出張 (affärsresa) som numera uttalas shucchō är några exempel på detta.22 Ord som 

användes till att översätta begrepp och koncept från väst, samt nyskapade ord som eisei 衛星 

(satellit), jinkaku 人格 (personlighet) och tetsugaku 哲学 (filosofi) är även något som faller under 

denna kategori.23 Denna studie har valt att definiera wasei kango enligt det sätt som anges i Chen 

Liweis verk. Mer utförligt om detta finns i kapitel 2.2. 

Forskningsfrågan i denna studie lyder: ”Hur har de sino-japanska orden, benkyō 勉強 (studier), 

bunka 文化 (kultur), keizai 経済 (ekonomi), sekai 世界 (värld), och teinei 丁寧 (hövlighet) 

utvecklats till de ord de är i dag” ? 

 

Denna studie syftar till svara på forskningsfrågan genom analys av dessa fem utvalda ord som 

förekommer i Sugimoto Tsutomus verk Gogen Kai och dess etymologi för att sedan undersöka 

huruvida Sugimotos teorier om ordens utveckling stämmer eller inte. I Gogen kai anges det att 

benkyō 勉強 (studier), bunka 文化 (kultur), keizai 経済 (ekonomi), och teinei 丁寧 (hövlighet) är 

ord med ett ursprung i klassisk kinesiska. Sugimoto anger specifikt vilka källor orden benkyō 勉

強 (studier), keizai 経済 (ekonomi), och teinei 丁寧 (hövlighet) har sitt ursprung i. Någon källa 

anges dock inte för ordet bunka 文化 (kultur) trots att Sugimoto förklarar att orden har sitt 

ursprung i klassisk kinesiska. Sugimoto förklarar även att ordet benkyō 勉強 (studier) ofta anges i 

sino-japanska lexikon som ett wasei kango utan att specifikt ange i vilka/vilket lexikon ordet 

förekommer i. Sugimoto anger inte huruvida de andra fyra orden är wasei kango eller ej. Det 

anges däremot att alla ord förutom benkyō 勉強 (studier) och teinei 丁寧 (hövlighet) användes för 

att översätta ord från språk som tyska och engelska. Då Sugimoto inte anger vilka av orden som 

bör anges som wasei kango, görs en undersökning av varje ord med hjälp av det sätt Chen Liwei 

                                                
20 Chen, Liwei 2001, s. 10 
21 Ibid, s. 5 
22 Ibid, s. 5 
23 Ibid, s. 5 



använder sig av i Wasei kango no keisei to sono tenkai i syfte att klargöra huruvida orden kan 

kategoriseras som wasei kango eller inte.  

1.4 Teori 
I Sugimoto Tsutomus verk Gogen kai tas etymologin av både inhemska och sino-japanska ord 

upp där varje ord får en förklaring vad dess ursprungliga betydelse varit samt hur ordet kommit 

att utvecklas till den nuvarande betydelsen. Orden som analyseras i studien har valts ut på grund 

av att de alla fanns i Gogen kai samt att de är ord som är vanligt förekommande i det japanska 

språket.  

1.5 Metod 
Denna studie syftar till att göra en komparativ undersökning som går ut på att först titta på vad 

Sugimoto Tsutomu har att säga om de fem utvalda orden i det etymologiska verket, Gogen kai 

[Havet av etymologi]. För de ord som Sugimoto angett en klassisk kinesisk källa till, det vill 

säga, benkyō勉強 (studier), keizai 経済 (ekonomi), och teinei 丁寧 (hövlighet) undersöks källan 

för att se huruvida Sugimotos teorier stämmer eller ej. För varje ord berörs även hur de kinesiska 

tecknen fungerar i ordet. Dessa kommer sedan att ytterligare undersökas i Morohashi Tetsujis 

verk Daikanwa jiten [Stora sino-japanska lexikonet]. Detta görs på grund av att Morohashi 

angett klassiska kinesiska källor till de sino-japanska ord som har det. I förekommande fall 

används även Nihon kokugo daijiten [Stora japanska lexikonet] och det klassiska kinesiska 

verket, Kāngxī-lexikonet som stöd i undersökningen av orden. Till sist används Wasei kango no 

keisei to sono tenkai i syfte att ta reda på huruvida de utvalda orden kan kategoriseras som wasei 

kango eller ej. 

1.6 Tidigare forskning och material 
Studien anknyter först och främst till Wasei kango no keisei to sono tenkai (Skapelsen och 

utvecklingen av sino-japanska ord skapade i Japan) där Chen Liwei ger läsaren en översikt över 

hur wasei kango kommit till, utvecklats och använts i Japan och tar även upp hur dessa ord sedan 

påverkat det kinesiska språket. Detta verk används främst i kapitel 2.2 där wasei kango förklaras. 

Trots att detta verk handlar om wasei kango och dess spridning till Kina berörs inte den kinesiska 



motsvarigheten huázhì xīnhànyǔ alls i verket. Nihon kokugo daijiten är ett japanskt lexikon i 17 

band som kan användas som både uppslagsverk och lexikon. Detta kan även fungera som en 

källa till både inhemska och sino-japanska ords etymologi. 

 

De etymologiska förklaringarna av de utvalda sino-japanska orden kommer att tas från 

Sugimotos verk eftersom detta är ett etymologiskt lexikon som tar upp inhemska och sino-

japanska ord och hur de kommit att utvecklas genom åren. Morohashis verk Daikanwa jiten är 

något som under analysdelen kommer att utnyttjas just på grund av att det tar upp sino-japanska 

ords ursprungliga betydelser. Att slå upp olika ord i detta lexikon kan tyckas besvärligt då man 

ständigt måste gå tillbaka till indexboken som i sig är en separat sådan istället för en inbakad del 

av böckerna som det är i kōkanwa jiten. Daikanwa jiten saknar även etymologiska förklaringar 

av varje kinesiskt tecken. Tillsammans med detta kommer även Kāngxī-lexikonet, ett lexikon på 

klassisk kinesiska, att användas i syfte att undersöka tecknens betydelse i klassisk kinesiska. 

Morohashis verk är likt Kāngxī-lexikonet på det viset att man kan se hur ett tecken har använts i 

olika skrifter. Förutom detta kan man på uppslaget tecken se de olika sino-japanska ord det ingår 

i och även se vilka skrifter ordet har använts i. I Kāngxī-lexikonet kan man dessvärre inte söka på 

sammansatta ord utan endast enstaka kinesiska tecken vilket gör det svårt att använda som källa 

till undersökning av ord som består av mer än två kinesiska tecken.   

 

Ett annat kinesiskt lexikon som kommer att refereras till är Gǔwénzì shìyào [Tolkningar av äldre 

skrift]. Detta är ett modernt lexikon som innehåller tidigare experters olika tolkningar av de 

kinesiska teckens etymologi. Det finns dock de tecken där det inte angivits någon annan tolkning 

än den som anges i Shuō wén jiě zì. Ett annat verk som används i studien är Kanji hyakka 

daijiten [Den stora kinesiska teckenencyklopedin] av Satō Kiyoji med flera. Detta verk tar upp 

allt från olika läsningar av de kinesiska tecken till kända lexikon. Det underliga med detta verk är 

att det inte finns någon information om de kinesiska tecknen som skapades i Korea trots att det 

gör det om de tecknen som skapades i Vietnam. Lexikonet misslyckas även med ta med det 

kinesiska tecknet gan 癌 (cancer) i sin förklaring av kinesiska tecken som skapades i Japan.  



1.7 Avgränsningar 
Den ursprungliga avsikten var att göra en studie om ca tio olika sino-japanska ord och dess 

etymologi. Detta ändrades senare i brist av tid att undersöka orden. Studien var tänkt som en 

undersökning av hur dessa ord kommit till samt underliggande anledningar till skapandet. Det 

var tänkt att orden skulle jämföras med de definitioner som anges i Morohashis Daikanwa jiten  

för att sedan ytterligare undersöka hur tecknen som förekommer i orden tolkas i det klassiska 

kinesiska verket Kāngxī-lexikonet. Denna idé övergavs under arbetets gång för att bli ersatt av 

ett nytt ämne med fokus på ord som klassas som wasei kango. 

2 Kinesiska tecken i Japan  
Som tidigare nämnt består JIS-tecknen (Japanese Industrial Standard) av 10 400 kinesiska 

tecken.24 Dessa tecken är med andra ord de som finns inprogrammerade och går att skriva på en 

dator med de olika inmatningsprogram som finns tillgängliga för det japanska språket. Då JIS-

tecknen innefattar de ”äldre” tecknen samt andra så kallade ”spök-tecken” (yūrei moji) blir det 

svårt att säga att det är dessa tecken som omfattar alla kinesiska tecken som används inom 

språket. De 6 000 kinesiska tecknen som ingår i den högsta nivån av det kinesiska teckenprovet i 

Japan, Kanji kentei shiken, förkortat Kanken, är troligen en mer passande kandidat. Det som dock 

är satt som standard i dag är de 2 136 kinesiska tecken som ingår i listan för de så 

kallade ”vanligtvis använda kinesiska tecken” jōyōkanji. 

 

Skriftreform av kinesiska tecken 

År 1866 kom politikern Maejima Hisoka med förslaget att avskaffa den kinesiska skriften i 

japanskan för att ersätta den med den fonetiska skriften hiragana.25 Maejima var den första som 

kom med ett förslag av detta slag men var dock inte den sista. Andra som pedagogen Fukuzawa 

Yukichi, kom med ett liknande förslag år 1873 i verket Moji no oshie (Läran om skrift) att 

antalet använda kinesiska tecken bör begränsas till 2 000 alternativt 3 000.26 Politikern Yano 

Ryūkei ansåg likt Fukuzawa att antalet använda kinesiska tecknen inte bör överskrida 3 000 

medan sinologen Shigeno Yasutsugu kom med ett förslag som omfattade användandet av 5 310 

                                                
24 Okimori, Takuya, nihon no kanji 1600 nen no rekishi. Tokyo: Bere shuppan, 2011, s. 308 
25 Ibid, s. 288 
26 Ibid, ss. 291-292 



tecken.27 Normen för de kinesiska tecknen är något som kommit att diskuteras många gånger 

genom tiderna. Ett flertal listor som kanji seirian ”förslag till reglering av kinesiska tecken” 

jōyōkanji hyō, ”lista över vanligtvis använda kinesiska tecken” kanji jitai serian, ”förslag till 

reglering av former av de kinesiska tecknen”, hyōjun kanji hyō ”lista över standard av de 

kinesiska tecknen” och tōyōkanji hyō ”lista över tecken för vardagligt bruk” lades fram av 

utbildningsdepartementet tills dess att jōyōkanji ”vanligtvis använda kinesiska tecken” kom att 

revideras år 2010 och då omfattade 2 136 kinesiska tecken.28 Denna lista står än i dag som norm 

för användandet av kinesiska tecken i Japan. I listan förekommer det en del ”gamla tecken” 

alternativt ”rätta tecken” vars form är baserad på tecken som förekommer i Kāngxī-lexikonet.29 

Trots att majoriteten av de ”gamla tecknen” stämmer överens med de former som finns i Kāngxī-

lexikonet finns det tecken vars former skiljer sig från de i lexikonet.30 Tecknet för fönster mado 

窓 har enligt jōyōkanji-listan ingen äldre variant, dock så framgår det av Kāngxī-lexikonet att 

denna form är en så kallad populär form av 窻	som i sin tur är en populär form av tecknet 窗.31 

Den äldre varianten av ”tveka”, shiburu 渋 (澁) som den förekommer i listan är enligt Kāngxī-

lexikonet en populär form av det ursprungliga 澀.  

 

För att ge några andra exempel på hur de nya och de äldre tecknen skiljer sig har vi tecknen 読, 

窃, och 学 som alla är ”nya tecken” medan 讀, 竊, och 學 är deras äldre former. Ett antal av 

de ”nya tecknen” är i själva verket tecken som var klassade som så kallade populära tecken i 

Kina under Song-och Yuan-dynastin (960-1368). Förutom att man tog användning av dessa 

tecken kom även vissa tecken att bli förenklade genom att man bytt ut tecknets fonetikum och 

ersatte det med något av enklare form. För tecknen伝, 広 och 釈 som ursprungligen skrevs 傳, 廣 

och釋 byttes 專 ut till 云, 黃 till 厶 och 睪 till 尺. Förenklingen gick även till på ett sätt som gick ut 

på att man bland annat minskade antal streck i tecknet eller bytte ut tecknets fonetikum 

alternativt signifikum. Detta resulterade i vissa fall i att det ”nya tecknet” fick en form vars uttal 

och betydelse är olik den ursprungliga formen av tecknet. Tecknen 餘, 豫, 臺, 絲, 證, 醫, 假, 體, 缺, 

                                                
27 Ibid, ss. 292-293 
28 Seeley, ss. 145-153 
29 Satō, Kiyoji m.fl., 1996, s. 153 
30 Fukawa, Mitsuo och Koike Kazuo, Kyūji kyūkana nyūmon (shiriizu nihonjin no tenarai). Tokyo: Kashiwa shobō, 
2001, s. 14 
31 I dag är det endast Japan och Korea som använder sig av denna form medan Kina, Hong Kong och Taiwan 
använder sig av den korrekta formen 窗. 



豐, 罐, 藝, 戾, 擔, 膽 och 蟲 är alla exempel på detta. Dessa skrivs numera 余, 予, 台, 糸, 証, 医, 仮, 体, 

欠, 豊, 缶, 芸, 戻, 担, 胆 och虫. Tecknen 餘 och 豫 blev av med sina signifikum (飠, 象) medan dess 

fonetikum (余,予) förblev oförändrade. Tecknen 臺, 絲, 醫, 假, 體, 缺, 豐, 罐, 蟲, 藝, 戾 blev ersatta 

av de nya tecknen 台, 糸, 医, 仮, 体, 欠, 豊, 缶, 虫, 芸, 戻 det vill säga, tecken vars uttal och 

betydelse skiljer sig från det ursprungliga tecknet.32 Förutom dessa har vi tecknen 辯, 瓣, 辨, vilka 

är lite speciella då alla dessa tre delar den sino-japanska läsningen ben men skiljer sig 

betydelsemässigt. Orden advokat, bengoshi 辯護士 urskilja, benbetsu 辨別 och kronblad, kaben, 花

瓣 skrevs med dessa tre tecken, men de har numera tagits ur bruk och blivit ersatta av tecknet 

för ”krona” 弁. Detsamma skedde med tecknen 醱, 潑, 撥. Dessa tre användes förut för att skriva 

orden hakkō 醱酵 (jäsning) kappatsu 活潑 (livlighet) chōhatsu 挑撥 (provocering) men har numera 

blivit ersatta av 発. Det var inte enbart de kinesiska tecknen som förenklades utan även sino-

japanska ord kom att förenklas. Detta skedde genom att man bytte ut vissa tecken som inte 

förekom i ”tōyōkanji-listan” till sådana med samma sino-japanska uttal. Alternativt skrev man 

ordet med något av de två kana-teckensystemen.33 Orden, senkō銓衡 (val) sensaku穿鑿 (nyfiken) 

eichi叡智 (visdom) ryōkai諒解 (förståelse) är bara få av de många ord som kom att förändras.34  

 

Läsningar av kinesiska tecken i Japan 

Inom japanskan finns det två olika slags vokabulär som kommer att tas upp i studien, nämligen 

wago samt kango. Wago är de inhemska japanska orden som uttalas med inhemska uttal medan 

kango är ord som läses med sino-japanska läsningar. Som tidigare nämnt finns det två slags 

läsningar av de kinesiska tecken i Japan. Dessa två går under namnen kun-yomi (inhemska 

japanskaläsningar) samt on-yomi (sino-japanska läsningar). De sino-japanska läsningarna kan 

delas upp i fyra kategorier nämligen go, (呉) kan, (漢) tō, (唐) samt sō (宋). Tō och sō brukar även 

klassas som en typ av läsning och går då under namnet tōsō. Go-läsningarna är baserade på de 

språk som talades i södra delarna av Kina under De sex dynastierna (222-589) och är uttal som 

nådde Japan via Paekche.35 Kan-läsningarna nådde Japan bland annat via diplomater, munkar, 

                                                
32 Tecknen 台, 糸, 医, 仮, 体, 欠, 豊, 缶, 虫, 芸, och 戻 uttalades ursprungligen i, beki, ei, han, hon, ken, rei, fu, ki, 
un och tei. De äldre formerna 臺, 絲, 醫, 假, 體, 缺, 豐, 罐, 蟲, 藝, och 戾 uttalas tai, shi, i, ka, tai, ketsu, hō, kan, 
chū, gei, rei 
33 Okimori, s. 304 
34 Ibid, s. 305 
35 Satō m.fl., 1996, s. 50 



kinesiska immigranter och är läsningar baserade på språk som talades i städerna Luoyang samt 

Chang’an under Sui och Tang-dynastierna (581-906).36 Det är denna sino-japanska läsning som 

används mest i moderna Japan till skillnad från go-läsningen som endast används inom läsning 

av buddhistiska termer och skrifter samt några enstaka ord. Till sist har vi tōsō-läsningen som är 

uttal baserat på nordliga språk som talades i Kina under Ming- till början av Qing-dynastin 

(1368-1644). Denna läsning togs in i Japan via buddhistiska munkar samt köpmän under Edo-

perioden och används i dag för några enstaka ord som futon 布団 (japansk madrass), angya 行脚 

(vallfärd).37 För att bättre förstå hur dessa skiljer sig, se tabellen nedanför. 

 

Go 呉 Kan 漢             Tō/Sō唐宋 

経 Kyō 経 Kei 経 Kin 

行 Gyō  行 Kō 行 An 

明  Myō 明 Mei 明 Min 

頭 Zu 頭 Tō 頭 Jū 

 

Förutom de sino-japanska läsningarna finns det även så kallade yutō-och jūbako-läsningar. Dessa 

är läsningar med en blandning av inhemsk och sino-japansk läsning. I yutō-läsningarna läses det 

första tecknet med en inhemsk läsning, och det följande tecknet med en sino-japansk. Ordet aitai 

相対 (öga mot öga) är ett exempel på detta. I jūbako-läsningarna är det istället det första tecknet 

som läses med en sino-japansk läsning och det följande med inhemskläsning som i daidokoro 台

所 (kök).38  

 

Kinesiska tecken och läsningar skapade i Japan 

Majoriteten av de kinesiska tecknen som i dag används i Japan har sitt ursprung i Kina. Det finns 

även de kinesiska tecken som skapats i Japan. Dessa kallas på japanska för kokuji alternativt 

wasei kanji. Japan är dock inte ensamt om att ha skapat egna kinesiska tecken, utan detta gjordes 

även i Korea och Vietnam. Det som dessa länder har gemensamt är att många av de tecken som 

skapats utanför Kina är ”kombinerade komponentstecken”.39 Många av dessa tecken som 

                                                
36 Kitahara, Yasuo m.fl., dai 5-kan, s. 309 
37 Ibid, s. 419 
38 Yamada, ss. 484-487 
39 Satō m.fl., 1996, s. 29 



skapades i Japan hade enbart en inhemsk läsning medan vissa tecken enbart hade en sino-japansk 

läsning. Tecknet 働 (arbeta) är ett sådant tecken som enbart hade en inhemsk läsning men som 

senare gavs en sino-japansk och då fick uttalet dō eftersom tecknets högerdel 動 uttalas på 

samma sätt. Detta tecken och tecknen sen 腺 (körtel) och gan 癌 (cancer) är några få tecken utan 

inhemskt uttal som senare kom att användas i Kina.40 Tecknen för körtel och cancer är i dag ännu 

i bruk inom det kinesiska språket medan tecknet för arbeta som bland annat användes i ordet láo 

dòng 勞働 (arbeta) numera skrivs med tecknet 動 istället för 働.41 De japanskt-gjorda 

läsningarna/betydelserna, kokkun på japanska, är unika läsningar/betydelser för det japanska 

språket.42 Några exempel på tecken som har dessa betydelser är modoru 戻る (återvända) yasui 安

い	(billig) akirameru 諦める (ge upp) sumu 済む (bli klar med) och uso 嘘 (lögn) med mera. 

Tecknet för återvända, skrevs ursprungligen戾(戸+犬). Detta kom senare att anges som ett ”nytt 

tecken” och fick då formen 戸+大, det vill säga man bytte ut hunden 犬 till tecknet för stor 大.43 

Denna form är dock ingen ”ny form” utan var redan ett separat tecken som användes i Kina med 

betydelsen ”sidodörr på en släpvagn”.44 

2.1 Sino-japanska ord 
Det japanska språket består av inhemska ord, sino-japanska ord samt låneord från andra länder. 

De inhemska orden kan i många fall skrivas med kinesiska tecken blandat med hiragana som i 

t.ex. taberu 食べる (äta), aruku 歩く (gå) och kaku 書く (skriva), medan de utländska orden, som 

t.ex. terebi テレビ (tv), doaドア (dörr) och furaipan フライパン (stekpanna) skrivs med katakana. 

De sino-japanska orden går att skriva med antingen enbart kinesiska tecken, hiragana eller 

katakana. De kinesiska tecknen är som tidigare nämnts logogram, det vill säga skrivtecken som 

representerar ord. Dock kan ett kinesiskt tecken representera flera olika ord/betydelser. Tecknet 

道, kan betyda ”säga” som i hōdō 報道 (rapport) ”den rätta vägen” som i dōtoku 道徳 (moral) 

och ”väg” som i shadō 車道 (bilväg). De flesta sino-japanska ord är utformade på detta sätt 

 

Kort om sino-japanska ordens utveckling 

                                                
40 Ibid, s. 29 
41 Liu, Zhengtan, Hànyǔ wàilái cí cí diǎn. Shanghai: Shanghai cishu chubanshe, 1984, s. 202 
42 Satō m.fl., 1996, s. 81 
43 Tecken som 突(突), 奨(獎), 類(類) är några andra tecken som fått sin hund-del utbytt till tecknet ”stor” 
44 Morohashi, Tetsuji, Daikanwa jiten kan 5. Tokyo: Taishūkan 1980, s.60  



Under Taika-eran (645-650) i Japan var allt från politik till kultur starkt influerat av den 

kinesiska kulturen.45 Under denna tid användes sino-japanska ord enbart av akademiker, munkar 

osv.46 Användandet av sino-japanska ord blev senare på Kamakura-perioden (1185-1333) något 

som även vanligt folk tog del av.47 Det var även under denna period som betydelsen av de 

kinesiska tecknen började gå ifrån sin ursprungliga till en mer exklusiv japansk sådan.48 Under 

Edo-perioden var sino-japanska något folket inte enbart lärde sig genom att läsa utan även 

genom att lyssna och tala då användandet av sino-japanska ord i vardagligt tal blivit allt mer 

vanligt.49 Detta ledde så småningom till att ord som var av sino-japanskt slag kom att skrivas 

med antingen hiragana alternativt katakana.50 Detta gjorde det svårt att sedan kunna skriva ordet 

i sin ursprungliga sino-japanska form med kinesiska tecken och att sedan kunna avgöra ordets 

etymologi samt huruvida ordet var sino-japanskt eller ett inhemskt sådant.51 Under samma period 

då Japan var avstängt från omvärlden och influerat av konfucianismen kom sino-japanska ord att 

få ett starkare fäste i språket då man la allt mer fokus på att studera klassisk japanska och 

klassisk kinesiska.52 I och med studien av de klassiska kinesiska verken började man även ta in 

mängder av ord från dessa verk som senare kom att bli en del av det japanska språket.53 Många 

av dessa nyintagna ord lästes då med kan-läsning och hade inte undergått någon betydelsemässig 

förändring. När Japan senare, i slutet av Edo-perioden, öppnades upp för omvärlden kom många 

nya koncept att introduceras. De nya koncepten från väst översattes sedan med kinesiska tecken 

vilket bidrog till en ökning av sino-japanska ord i språket.54 

2.2  Wasei kango 
Under Meiji-restaurationen (1866-1868), ansågs det att man borde lära sig av väst. Allt från 

politiska system till vardagliga saker togs in från väst och översattes med kinesiska tecken.55 

Under Edo-perioden kom bland annat det medicinska verket Kaitai shinsho (Den nya boken om 

                                                
45 Satō, Kiyoji, 1979, s. 129 
46 Ibid, s. 130 
47 Ibid, s. 130 
48 Ibid, s. 130 
49 Ibid, s. 131 
50 Ibid, s. 131 
51 Ibid, s. 131 
52 Ibid, s. 131 
53 Ibid, s. 131 
54 Ibid, s. 132 
55 Takashima, Toshio, Kanji to nihonjin. Tokyo: Bungei shunjū, 2001, s. 129 



anatomi) att bidra med många nya medicinska termer som mōchō 盲腸 (blindtarm), saibō 細胞 

(cell), och kaibō 解剖 (dissekera). Under Meiji-perioden skapades ett lexikon för filosofiska 

termer, Tetsugaku jii som bidrog med ord som butsurigaku 物理学 (fysik), zettai 絶対 (absolut), 

och genshō 現象 (fenomen).56  De ord som kom till under dessa perioder kan även gå under 

beteckningen ”nya sino-japanska ord ”shin kango”.57  

Dessa nya ord kan delas in i följande kategorier:  

 

1. Översatta ord från bl.a. språken engelska, tyska och franska: tetsugaku 哲学 (filosofi), seifu 政	

府 (regering), shakai 社会 (samhälle) 

 

2. Ord som ursprungligen var inhemska ord men som blev sino-japanska ord: kaerigoto 返事 

(svara) debaru 出張 (affärsresa), hi no koto 火事 (eldsvåda).58 Dessa ord uttalas i dag henji, 

shucchō och kaji. 

 

3. Ord som har ett ursprung i klassisk kinesiska och inte genomgått någon 

 form eller betydelsemässig förändring: seido 制度 (system) kokka 国家 (nation) gakkō 学校 

(skola) 

 

4. Ord som har ett ursprung i klassisk kinesiska men som gått ifrån sin ursprungliga betydelse: 

benkyō 勉強 (studier), ryōri 料理 (matlagning), chisō 馳走 (bjuda på mat) 

 

5. Ord som fått sina tecken utbytta till tecken med samma uttal: ryōken 料簡 (idé), kanjin 肝腎 

(vital), ichiō 一往 (för tillfället).59 

 

6. Ord där de kinesiska tecknen används för dess så kallade ”kokkun”: Hensai 返済 (återbetalning 

av skuld), henrei 返戻 (återlämna), anka 安価 (lågt pris) 

 

7. Tecken som används som suffix: ka 化, teki 的, sei 性 

                                                
56 Chen, Liwei, Wasei kango no keisei to sono tenkai. Tokyo: Kyūko Shoin, 2001, ss. 271, 316 
57 Okimori, s. 284 
58 Yamada, s. 479 
59 Dessa ord skrivs numera 了見, 肝心 och 一応 



ka i eigaka 映画化 (filmatisering), teki som i kojinteki 個人的 (personlig), sei som i kanōsei 可能性 

(potential). 

 

8. Förkortningar av längre ord: gashō 賀正 (nyårsgratulation), jūbun 重文 (viktig kulturegendom), 

dankō 断行 (utföra) 

 

9. Ord som läses med en ateji-läsning: baka 馬鹿 (idiot), kega 怪我 (skada), rōman 浪漫 (romans) 

 

10. Ord som är uppbyggda efter japansk grammatik: rakushō 楽勝 (lätt vinst) shikimō 色盲 

(färgblind) jigen 時限 (tidsbegränsning) 

 

11. Ord som är strukturerade efter klassisk kinesisk grammatik: hyōgen 表現 (uttryck) chien 遅延 

(försening) sassoku 早速 (genast).60 

 

Japanskt skapade ord i Kina och Korea 

Många av de ord som skapades under Meiji-perioden blev sedan en del av både det kinesiska och 

koreanska språket. Detta möjliggjordes av de många olika utlandsstudenterna som begav sig till 

Japan i hopp om att kunna medföra denna nyfunna kunskap om väst till sitt hemland. I Kina var 

det bland annat författaren LǔXùn och akademikern Liáng Qǐchāo som var för att man tog in nya 

ord från Japan medan författaren Péng Wénzǔ var en av de som var emot införandet av dessa nya 

ord från Japan.61 I kontrast till de ord som blev skapade i Japan kom Liáng Qǐchāo och 

översättaren YánFù med egna översättningar till orden dì xué 地学 (geografi), gézhì xué 格致学	

(fysik), lǐ xué 理学 (filosofi), jì xué 計学 (ekonomi), och rén qún 人群 (samhälle).62 I Japan 

översattes orden istället till chirigaku 地理学, butsurigaku 物理学, tetsugaku 哲学,	keizaigaku 経済

学, och shakai 社会.63 Dessa samexisterade under en viss period tills översättningarna av YánFù 

togs ur bruk. I Korea kan de sino-koreanska orden delas in på följande sätt: 1) Ord med ett 

ursprung i klassisk kinesiska. 2) Ord från buddhistiska texter. 3) Ord från vardagsspråket i Kina. 

                                                
60 Chen, ss. 34-41 
61 http://www.nichibun.ac.jp/graphicversion/dbase/forum/text/fn091.html (inhämtad 17 juli 2016 kl 17:34) 
62 Ibid (inhämtad 17 juli 2016 kl 17:34 
63 Ibid (inhämtad 17 juli 2016 kl 17:34) 



4) Ord skapade i Japan. 5) Ord skapade i Korea.64 Av dessa utgör de ord med ett ursprung i Kina 

och Japan en stor del av koreanskans vokabulär. Självfallet finns det även sino-koreanska ord 

vars betydelse är exklusiv för det koreanska språket. Några av dessa är kamgi 感氣 (förkylning), 

pyŏnji 片紙 alternativt 便紙 (brev), och hansim 寒心 (patetisk).65 De ord som skapats i Japan består 

av både sino-japanska ord och av ord som inte är av sino-japanskt slag, det vill säga ord med så 

kallade yutō och jūbako-läsningar. Dessa är bland annat, mibun 身分 (identitet), sinbun på 

koreanska och shēn fèn på kinesiska, kumiau 組み合う (kombinera), chohap på koreanska och zǔ 

hé på kinesiska, samt aitai 相対 (öga mot öga), sangdae på koreanska och xiāng duì på 

kinesiska.66 De sino-japanska orden har med sannolikhet nått landet genom bland annat 

diplomater som Kim Gi-su politiker som Yu Gil-jun samt akademiker som Yun Chi-ho.67 

Förutom dessa faktorer var även studenter från Korea och inbjudandet av japanska lärare, 

ingenjörer och konsulter en annan bidragande faktor av ökandet av sino-japanska ord i landet. 

Många av de som hade studerat i Japan startade sedan i sina hemland, skolor, publicerade 

tidningar eller började jobba som statstjänstemän.68 

2.3 Kinesiskt lånade sino-japanska ord 
Från den andra halvan av 1500-talet fram till början av 1800-talet begav sig en rad olika 

missionärer till Kina i syfte att sprida religion. Matteo Ricci, och andra katolska missionärer, var 

de första att förmedla allt från religion till matematik i Kina. Under deras tid i Kina skrevs verk 

om bland annat geometri, religion och geografi.69 Av dessa spreds inte de religions-relaterade 

verken i Kina på grund av att det kejserliga hovet var emot utövandet och spridandet av religion. 

Under nästa period, från 1807 till slutet av 1800-talet, då den protestantiske missionären från 

England Robert Morrison nådde Kina, skrevs en rad olika sino-engelska lexikon som sedan 

spreds i större utsträckning än de tidigare verken av Matteo Ricci och de andra missionärerna.70 

Under samma period startades även en översättningsbyrå i ledning av det dåvarande kejserliga 

hovet i Kina. På denna översättningsbyrå översattes verk som Wànguó gōng fǎ (Elements of 
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International Law) Huàxué jiànyuán (Well’s principle of Chemistry), och Dìxué qiǎnshì 

(Elements of Geology) från engelska till kinesiska. Dessa kom sedan att användas som referens 

till skapandet av nya ord i Japan efter att den dåvarande utrikesministern, Yanagiwara Sakimitsu, 

hade köpt verken på översättningsbyrån.71 

3 Analys av sino-japanska ord 
Analysdelen består av ord utvalda från Sugimoto Tsutomus verk Gogen Kai. De ord som 

författaren valt från detta verk är: benkyō 勉強 (studier), keizai 経済 (ekonomi), bunka 文化 

(kultur), sekai 世界 (värld), och teinei 丁寧 (hövlighet). Analysen av orden börjar med: Studier, 

ekonomi, kultur, och därefter värld och till sist hövlighet. 

3.1 Studier, ekonomi, kultur, värld, hövlighet 
 

Benkyō勉強 (studier) 

Vi ska börja med att titta på det japanska ordet, benkyō 勉強 (studier). Detta ord består av 勉 och 

強. Vad dessa två har gemensamt är att de båda har den inhemska läsningen tsutomeru ”att stå i”. 

Det vill säga att båda tecknen är synonymer. Enligt Morohashis verk, Daikanwa jiten skrevs 

detta ord ursprungligen med 彊 istället för 強 och har sitt ursprung i det konfucianistiska verket 

Zhōng yōng (The Doctrine of the Mean) från de stridande staternas tid (403-221 f.Kr.).72 強 är 

den form som används i Japan, Hong Kong och Taiwan medan den ursprungliga formen 强 

används i Korea och i Kina.73 Ordets ursprungliga betydelse är ”kämpa, stå i”, men betydelsen 

ändrades efter Song-dynastin (960-1279) till ”tvinga”.74 I Daikanwa jiten finns det två versioner 

av ordet, den ena med 強 som i 勉強 och den andra med 彊 som i 勉彊. I Gǔwénzì shìyào är den 

äldsta formen av 彊 en så kallad orakelbensskriftsform, det vill säga den tidigaste formen av 

kinesisk skrift som var i bruk under Shang-dynastin (1600-1045 f.Kr.). Tecknet 強 har dock sin 

tidigaste form i sigillskriften, en skrift från Qin-dynastin (221-206 f.Kr.).75 Enligt det 

                                                
71 Ibid, s. 272 
72 Morohashi, 2 kan, s. 388 
73 強 är en populär variant av tecknet 强. 
74 Chen, ss. 12,13 
75 Lǐ, Pǔ och Zhèng, Míng, ss. 1186, 1223 



etymologiska lexikonet från Han-dynastin (202-f.Kr.- 220 e.Kr.) Shuōwén jiězì, är強 och彊 två 

tecken med olika betydelser där 強 ursprungligen var en slags insekt medan 彊 stod för en stark 

båge men som sedan blev ersatt av 強.76 I Gogen kai beskriver Sugimoto Tsutomu att benkyō 

ursprungliga betydde ”anstränga sig” och ”tvinga” och att den nuvarande betydelsen ”studier” 

började användas i Japan efter Meiji-perioden samt att denna användning av ordet ska ha sitt 

ursprung i det neo-konfucianistiska verket som kom till på Song-dynastin Jìnsīlù (Reflections on 

Things at Hand).77 I en undersökning av hur ordet användes i detta verk fanns det inget exempel 

där ordet hade använts för betydelsen ”studier”. Istället fanns två poster i verket som hade 

betydelsen ”tvinga” medan de andra sju var ”anstränga sig”.78 Chen ger en annorlunda syn på 

ordets ursprung och menar att ordet ska ha förändrats från att ha betytt ”kämpa, stå i” till att 

betyda ”tvinga” efter Song-dynastin.79 Slår man upp ordet i Daikanwa jiten så är det endast 

betydelsen ”anstränga sig” som har ett ursprung i diverse kinesiska klassiker medan 

betydelsen ”studier” inte har någon angiven källa till dess ursprung vilket kan tyda på att 

betydelsen har sitt ursprung i Japan och inte i Kina som Sugimoto påstår.80 Det tidigaste 

exemplet av denna typ av användning sträcker sig tillbaka till 1871 det vill säga till Meiji-

perioden.81 Ordet förekom sedan i Tetsugaku jii som ett översatt ord av engelskans ”study”.82  

 

Keizai 経済 (ekonomi) 

Ordet ekonomi, keizai består av tecknen 経 och 済. Detta skrevs tidigare 經 och 濟. Om vi tittar på 

hur tecknen fungerar i detta ord så har vi först osameru 経める (att styra) samt suku 済く(rädda). 

Den ursprungliga betydelsen var ”styra landet/världen och rädda befolkningen” men skrevs dock 

inte med två tecken utan med fyra (經世濟民 alternativt 經國濟民) och var ett ord med ett ursprung 

i det daoistiska verket, Bào pú zǐ (The Master Who Embraces Simplicity). Det förekom dock inte 

som något av de två orden ovan, utan som ”經世濟俗” det vill säga med ett tecken som skillnad, 

alltså 俗 istället för 民. Tecknen ser annorlunda ut men har samma betydelse, det vill 

säga, ”folk”.83 經世濟俗 blev sedan förkortat till經濟 i det historiska verket Sòng shǐ wángānshí 
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zhuàn [Boken om Song-dynastin: biografi av Wáng Ānshí] med en ny betydelse ”politik”.84 

Denna nya betydelse användes sedan under Edo-perioden i verket Wadoku yōryō (Essentials of 

Japanese readings of Chinese) under samma betydelse tills det under Edo-perioden översattes till 

engelskans ”economy”.85 Innan 経済 översattes till ekonomi användes ordet rizai 理財 som likt 経

済 är ett ord med ursprung i klassisk kinesiska som dock senare nästan helt ersatte理財.86 I Keizai 

yōryō (Grundläggande ekonomi) från Edo-perioden beskrivs ordet som ”det som styr och berikar 

landet samt räddar befolkningen”.87 Chen bekräftar att detta är ett wasei kango under 

kategorin ”översatta ord”.88 

 

Bunka 文化 (kultur) 

Kultur, bunka består av 文 och 化 och anges ha betytt ”upplysa folket med hjälp av lagar” i 

Gogen kai, dock anges ingen källa till ordet ursprung annat än att det ska komma från klassisk 

kinesiska.89 I Daikanwa jiten anges den ursprungliga betydelsen som ”upplysa folket utan hjälp 

av politiskt inflytande eller bestraffningar”. Ordet har sitt ursprung i verket Shuō yuàn – zhǐ wǔ 

(Garden of stories: Pointing at war).90 I ordet fungerar tecknet 文 som ett subjektiv med 

betydelsen ”studier” det vill säga raka motsatsen till 武 som betyder ”krigskonst, krig”, medan 

tecknet 化 fungerar som ett verb med betydelsen ”upplysa”. I Daikanwa jiten anges 文化med 

fyra olika definitioner. Den första är dess ursprungliga ”upplysa folket utan hjälp av politiskt 

inflytande eller bestraffningar”, medan den följande är ”kultur” som antingen är ett resultat av att 

ordet översattes till antingen tyskans ”Kultur” eller engelskans ”Culture”. De två resterande 

består av, ”namn på period” samt ”namn på person”.91 Detta ord förekom även i den tredje 

versionen av Tetsugaku jii som ”civilization” tillsammans med bunmei 文明 och kaika 開化.92 I 

dag står bunmei 文明 för civilisation medan kaika 開化 står för utvecklad och bunka 文化 för 

kultur. 
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Sekai 世界 (värld) 

Ordet sekai 世界 (värld) är ursprungligen en buddhistisk term, det vill säga ett ord från sanskrit 

som kommit att översättas till klassisk kinesiska. Detta kallas på sanskrit för lokadhatu vilket 

betyder ”platsen för alla levande ting”.93 En av många definitioner av ordet i Daikanwa jiten 

beskriver 世 som tre olika världar, det vill säga nuet, framtiden och det förgångna medan 界 

representerar riktningarna (syd, väst, öst, nord, upp och ned).94 Att世 just står för tre olika ting 

tros bero på att tecknets äldsta form, en bronsskriftform (en skrift i bruk under både Shang och 

Zhou-dynstierna 1600 f.Kr- 256 f.Kr.) var en avbildning av en gren med tre avgreningar.95 I det 

portugis-japanska lexikonet Nippo jiten beskrivs ordet som shabasekai娑婆世界, det vill säga en 

buddhistisk term som refererar till ”människornas värld”.96 Sekai世界 kom återigen att översättas 

i Tetsugaki jii som ”kosmos” och ytterligare en gång till engelskans ”world” alternativt 

tyskans ”velt”. Ordet ska enligt Sugimoto ha börjat användas för betydelsen ”värld” under Meiji-

perioden då det användes för att översätta engelskans ”world”.97 Vart detta ord först förekom 

med betydelsen ”värld” anges dock inte av varken Sugimoto eller av Chen. I Chens verk anges 

det att sekaikan 世界観 (världsbild) ska vara ett wasei kango utan vidare förklaring till i vilket 

verk det skall ha förekommit i.98 Om nu ordet för världsbild är ett wasei kango är det fullt 

möjligt att även sekai 世界 är det då det översattes till ett västerländskt ord. 世 har även i klassisk 

kinesiska använts som ett ord som representerar ”samhället” medan betydelsen nuet, framtiden 

och det förgångna användningsområde begränsas till endast buddhistiska verk.99 

 

Teinei 丁寧 (hövlighet) 

Detta är ett ord som fick en förändrad form efter att ”listan över tecken för vardagligt bruk” 

(tōyōkanji) blev den nya normen för vilka tecken som skulle användas i Japan. Detta skrivs nu丁

寧 men ska ursprungligen ha skrivits 叮嚀, det vill säga med tecknet för mun 口 tillagt. Redan i 

klassisk kinesiska var detta ett sammansatt ord av 丁寧 alternativt 叮嚀. Detta ord förfaller vara ett 

så kallat dié yùn/jōin ord. Vilket gör det svårt att reda ut hur de kinesiska tecknen i ordet fungerar 
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då många av denna typ av ord är onomatopoetiska ord. Ordet har enligt Sugimoto sitt urpsprung i 

Hòuhàn shū (historia över senare Han-dynastin).100 Detta bekräftas av Kāngxī-lexikonet där 

ordet förekommit i tre andra klassiska kinesiska verk.101 Tittar man i Kāngxī-lexikonet anges 丁

寧 som ordets korrekta form medan 叮嚀 är en ”populär” form.102 Definitionen av ordet anges ha 

två olika betydelser där den ena är ett sorts slagverk som användes i krig för att varna armén 

medan den andra betydelsen är att ”be upprepade gånger, älta”.103 I Daikanwa jiten har丁寧 tre 

olika betydelser, en sorts gonggong vilket förmodligen är densamma som refereras till i Kāngxī-

lexikonet samt ”hövlighet” och till sist, ”att försiktigt varna upprepade gånger”.104 Trots att 丁寧 

och 叮嚀 ska ha stått för samma ord har 叮嚀 fått en helt annan definition i Daikanwa jiten än den 

som anges för 丁寧. 叮嚀 ska då betyda ”hövlig” precis som det gör i det japanska språket i 

dag.105 I Sugimotos Gogen kai nämns inget om någon skillnad av betydelse mellan dessa två. 

Istället förklarar Sugimoto att den ursprungliga betydelsen var ett gonggong-liknande instrument 

som användes för att varna soldater i krig och detta sedan kom att utvecklas till att ”varna 

ordentligt” som återigen utvecklades till den betydelse som används i dag, ”hövlighet”.106 Enligt 

den förklaring som anges i Daikanwa jiten är tecknen丁寧 de korrekta med betydelsen ”varna”. 

Till dessa tecken lades sedan tecknet för mun口 (mun-tecknet används som signifikum i en del 

tecken som har med skrikande, gäspande, stönande och suckande att göra) till i syfte att betona 

betydelsen ”be om, älta”, dock var det endast 丁 man lade till mun-tecknet på vilket resulterade i 

tecknet 叮 medan 寧 förblev oförändrad.107 Denna förklaring är inte Morohashis egna resultat av 

forskning utan är enbart en förklaring tagit ur ett kinesiskt verk.108 Detta ord har inte använts för 

att översätta något västerländskt begrepp utan är istället ett ord vars nuvarande 

betydelse, ”hövlighet” är en exklusiv sådan för det japanska språket. Med andra ord skulle detta 

kunna kategoriseras som ett wasei kango trots att Chen inte nämner något om ordet. 
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3.3 Sammanfattande diskussion om de utvalda orden 
Benkyō 勉強 (studier) 

Vid undersökning av det japanska ordet benkyō 勉強 (studier) konstaterades det att den 

ursprungliga betydelsen var ”stå i, anstränga sig” vars betydelse skiftade under Song-dynastin då 

ordet började användas för betydelsen ”tvinga”. Här kan vi då konstatera att det inte bara har 

skett en förändring av själva ordets betydelse utan även hur tecknen i ordet fungerar. För den 

ursprungliga betydelsen stod båda tecknen för betydelsen ”stå i, ansträngning”. När ordet sedan 

fick betydelsen ”tvinga” användes tecknen tsutomeru 勉める (tvinga) tsutomeru 強める (tvinga).  

Genom undersökning av den nuvarande betydelsen ”studier”, som sägs ha sitt ursprung i det neo-

konfucianistiska verket Jìnsīlù, konstaterades det att ordet använts för betydelserna ”tvinga och 

ansträngning” medan betydelsen ”studier” var obefintlig. Då betydelsen ”studier” inte har funnits 

tidigare i det kinesiska språket kan det konstateras att denna betydelse måste vara exklusiv för 

det japanska språket. Detta bekräftas av Chen som förklarar att ordet gick ifrån sin ursprungliga 

betydelse ”kämpa, stå i” efter Song-dynastin till att betyda tvinga och senare till den nuvarande 

betydelsen ”studier” under Meiji-perioden då det förekom i Tetsugaku jii som ett översatt ord av 

engelskans ”study”. I kapitel 2.2 brukades samma kategoriseringssätt som förekommer i Chens 

verk Wasei kango no keisei to sono tenkai vilket visade att de ord som användes till att översätta 

utländska begrepp är en del av wasei kango. Morohashi har i Daikanwa jiten inte angett någon 

källa till betydelsen ”studier” av ordet medan betydelsen ”kämpa, stå i” har en rad olika klassiska 

kinesiska källor. Anledningen till att betydelsen i Kina berörs beror på att de finns ett antal ord 

som gått ifrån sin ursprungliga betydelse i japanskan medan den behållit den ursprungliga 

betydelsen i kinesiska. Några av dessa är meiwaku迷惑 (vara till besvär), jōbu丈夫	(stadig) och 

ningen人間 (människa). I det kinesiska språket har dessa ord betydelserna förvirring, man, och 

värld.  

 

Keizai 経済 (ekonomi) 

Som vi tidigare sett var ekonomi ursprungligen ett ord som bestod av fyra tecken som sedan kom 

att kortas ned till två. Denna förkortning fanns att hitta i ett gammalt kinesiskt verk vid namn 

Sòng shǐ wángānshí zhuàn där ordet hade betydelsen ”politik”. Ordet kom sedan att bli en del av 

det japanska språket utan någon förändring av dess betydelse till att det översattes 

som ”ekonomi” under Edo-perioden. Denna term fick följande förklaring ”keizai är det som styr 



och berikar landet och räddar folket” i Wadoku yōryō. Innan detta översattes fanns det redan ett 

annat ord med samma betydelse som precis som keizai har ett ursprung i klassisk kinesiska. 

Detta är ordet 理財 rizai, där 理 står för ”hantera, kontrollera” medan 財 står för ”förmögenhet” 

istället för styra 経 och rädda済 som keizai består av. Istället för att använda en förkortning av det 

ursprungliga ordet med fyra tecken borde det kanske ha fått behålla denna form, alternativt låtit 

経世 bli det som sedan komma att översättas till ”ekonomi”. Då även detta ord användes till att 

översätta en västerländsk term precis som benkyō, kan vi konstatera att även keizai är ett wasei 

kango. Trots detta nämns det inget i Sugimotos verk om ordet är ett wasei kango eller ej. 

 

Bunka 文化 (kultur) 

Kultur är precis som ekonomi något som kan skrivas med fyra tecken 文治教化. Sugimoto påstår 

att detta ska vara ett ord med ett ursprung i klassisk kinesiska dock anges inte någon källa till sitt 

ursprung. I Daikanwa jiten anges det att ordet ska komma från Shuō yuàn - zhǐ wǔ där det 

betydde ”upplysa folket utan användning av politiskt inflytande eller straff”. Det första tecknet, 

文 står då alltså för ”studier” medan det 化 andra står för ”upplysa”. Alltså med modern japanska 

skulle man kunna skriva detta på följande sätt bunji / buntoku wo kyōka suru ”文事 / 文徳を教化す

る” ”upplysa genom studier”. I det gamla Kina var 文 ”studier, etikett” och dess raka motsats var 

武 ”krig”, alltså är det 武 man refererar till när man menar ”politiskt inflytande och straff”. Detta 

ord förekom enligt Chen i Tetsugaku jii som ett översatt ord av engelskans ”civilization” vilket 

gör det till ett wasei kango. Sugimotos förklarar att ordet har ett ursprung i klassisk kinesiska 

utan att ange specifikt vilket det förekommer i. Chen anger precis som Morohashi, att ordet har 

sitt ursprung i Shuō yuàn - zhǐ wǔ. 

 

Sekai 世界 (värld) 

Detta är ett ord som översättes från sanskrit till klassisk kinesiska. Det ursprungliga ordet i 

sanskrit är lokadhatu vilket betyder ”allt liv på jorden”. Tecknen i detta ord är 世 och 界. Det 

första står för ”nuet, framtiden och det förgångna” medan 界 står för alla sex riktningar, upp ned, 

väst öst nord syd. Detta är den ursprungliga betydelsen av ordet dock finns det exempel där 世

förekommer i äldre texter från Kina och då står för ”kosmos, alternativt samhället”. Denna 

betydelse av ”tre” tros komma från att detta ursprungligen var en gren med tre avgreningar 

alternativt ett trebladigt löv. Detta fick sedan betydelsen trettio år som sedan lär ha utvecklas till 



generation och sedan blivit vad vi nu kallar för värld. När detta sedan kom att bli översatt 

till ”värld” verkar det som om man endast har tagit användning av den nyare betydelsen av 世 det 

vill säga, ”samhälle”.  

 

Teinei 丁寧 (hövlighet) 

Innan listan över tecken för vardagligt bruk kom att bli norm för de kinesiska tecknen i Japan 

skrevs ”hövlighet” med tecknen 叮嚀. Här har vi två olika definitioner av vad detta ska betyda 

där Morohashi säger att det betyder ”hövlighet” eller ”varna upprepade gånger” medan Sugimoto 

anger att detta ska varit en slags gonggong som användes för att varna soldater i krig. Det är 

underligt att Morohashi har gett 叮嚀 och 丁寧 två olika poster i sitt lexikon där det första 叮嚀 ska 

betyda  ”älta, be upprepade gånger” medan det andra 丁寧 ska betyda ”varna upprepade gånger”. 

Både Sugimoto och Kāngxī-lexikonet anger att 丁寧 är ordets rätta form medan 叮嚀 ska vara en 

populär form av ordet som kommit till efter att man la till tecknet för mun för att då betona 

betydelsen ”älta, be upprepade gånger”. 丁寧 förefaller vara den korrekta formen av ordet med 

betydelsen ”gonggong-liknande instrument som används i krig för att varna soldater” som sedan 

utvecklades till ”varna” och till sist till den nuvarande betydelsen ”hövlighet”. Det är möjligt att 

ordet har varit ett onomatopoetiskt ord för det ljud gonggongen gjorde ifrån sig som sedan fick 

betydelsen ”varna” på grund av gonggongens användningsområde. Då ordet har gått ifrån sin 

ursprungliga betydelse i japanskan kan detta tolkas som ett wasei kango.	

4 Slutsats 
Syftet med denna studie var att göra en etymologisk undersökning av de fem utvalda sino-

japanska orden. I undersökningen skulle först den ursprungliga betydelsen av ordet klargöras för 

att leda till en undersökning av hur orden kommit att utvecklas till den nuvarande betydelsen. 

Vad gäller det första utvalda ordet studier, ska man ha skiftat de två tecknen som ingår i ordets 

betydelse från att ha betytt ”kämpa, stå i” till att betyda ”tvinga”. Denna typ av användning 

skulle enligt Sugimoto ha funnits i Kina, dock visade det sig att detta förefaller vara en felaktig 

bedömning från Sugimotos sida. Exakt hur Sugimoto kom fram till denna slutsats kvarstår som 

obesvarat. En möjlig orsak till detta kan vara att Sugimoto tolkat ordet fel i dess kontext. Efter att 

ha undersökt hur dessa ord kommit att utvecklas har författaren kommit fram till att alla ord har 

först använts för en viss betydelse i klassisk kinesiska men har sedan gått ifrån sitt ursprung och 



då tagits in i det japanska språket och då använts för samma betydelse. Vad som sedan skett är 

att orden keizai 経済(ekonomi) sekai 世界 (värld) och bunka 文化 (kultur) givits nya betydelser i 

och med att de användes i syfte att översätta västerländska begrepp. Det som skiljer dessa ord 

från benkyō 勉強 (studier) inte har använts i syfte att översätta något västerländskt begrepp som 

de andra orden gjort. Skulle vi kategorisera de ord som undersökts i studien skulle alla ord i 

studien kunna klassas som wasei kango. Det lilla som skiljer dem åt är att benkyō 勉強 (studier), 

och teinei 丁寧 (hövlighet) inte använts i syfte att översätta ord från språk i väst.



Sammanfattning 
Japanska, kinesiska, koreanska och vietnamesiska är alla språk som har många ord i gemenskap. 

Många av dessa ord skapades under Edo-och Meiji-perioden och blev sedan delar av det 

kinesiska och koreanska språket. De kinesiska tecknen är logogram med en historia på 3000 år. 

De kinesiska tecknen är i dag en del av språken i Kina, Taiwan, Hong Kong, och Japan. Den 

kinesiska skriften sägs ha nått Japan genom ett mynt eller genom ett guldsigill som båda kommit 

från Kina. Utifrån den kinesiska skriften skapades de inhemska skrifterna hiragana och 

katakana. Dessa var båda skrifter som utvecklades naturligt och inte skapelser av specifika 

personer. Läsningar av de kinesiska tecknen är något komplex med alla de sino-japanska och 

inhemska läsningarna. Förenkling och begränsning av de kinesiska tecknen är något som många 

gånger har diskuterats och lett till att vissa tecken blivit förenklade. Det var dock inte enbart de 

kinesiska tecknen som förenklades utan även sino-japanska ord förenklades och har genom 

tiderna utvecklas till nya betydelser unika för det japanska språket. De ord som denna studie 

analyserade, kultur, värld, studier, ekonomi, och hövlighet är alla ord med ett ursprung i klassisk 

kinesiska men som numera gått ifrån sitt ursprung. Av dessa är det endast ordet studier och 

hövlighet som inte användes för att översätta ord från tyskan och engelskan. Chen har dock valt 

att kategorisera ordet studier till ett ord vars betydelse skiftats istället för ett ord som använts till 

att översätta något ord från ett västerländskt språk. Vilket gör att de fem orden kan klassas som 

wasei kango. I studien användes bland annat Sugimoto Tsutomus etymologiska verk Gogen kai, 

Daikanwa jiten av Morohashi Tetsuji, Wasei kango no keisei to sono tenkai av Chen Liwei och 

Kāngxī-lexikonet. Som avslutande ord hoppas författaren på att vidare undersöka de olika wasei 

kango och dess utveckling inom kinesiskan, koreanskan och japanskan.
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